
 
 

Zapisnik Zbora gospodarjev 
 
 
Zbor gospodarjev je potekal 2.2.2019 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s 
pričetkom ob 13.30. 

 

Ad. 1 

Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 12.45 potekala 8. konferenca planinskega gospodarstva. 

Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14.00 dalje.  

 
Ad. 2 
Zbor je otvoril dosedanji načelnik gospodarske komisije Valentin Rezar. 
 
Za organe zbora je predlagal: 
Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc - PD Srednja vas v Bohinju. 
Člana delovnega predsedstva: Marjan Kozmus - PD Laško; Alojz Lotrič - PD za Selško dolino Železniki. 
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Ivan Likar – PD Križe; Franci Zver – 
PD Radovljica. 
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS. 
Overovatelj zapisnika: Brane Markovič - PD Železničar Ljubljana; Ivan Rupnik – PD Cerkno. 
 
Na predlog organov in bilo pripomb. 
 
Sklep 1-2019: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2019 v 
predlagani sestavi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 3 
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Jaka Zupanc, je podal predlog dnevnega reda. 
DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV: 

1. Evidentiranje prisotnosti  
2. Izvolitev organov zbora  
3. Pregled in potrditev dnevnega reda 
4. Pozdrav gostov 
5. Poročilo verifikacijske komisije 
6. Poročilo o delu GK za leto 2018 
7. Razprava in potrditev 
8. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2019 ter okvirnega programa 

dela GK za leto 2020 
9. Razprava in potrditev  
10. Razno 

 
Sklep 2-2019: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 4 



 
DP je povabil podpredsednika PZS k pozdravnim besedam. 
Miro Eržen se je kot podpredsednik PZS zadolžen za planinsko gospodarstvo v imenu PZS zahvalil 
prisotnim za vso delo, energijo in osebnega prizadevanja, da je v težkih pogojih za delovanje koč to 
delo uspešno. Želi, da to delo še najprej dobro opravljajo, da si uspejo najti dobro ekipo v društvih, ki 
pomagajo pri teh aktivnostih in ki bodo v prihodnje prevzemali to delo. Zaželel je uspešen zbor in 
uspešno sezono 2019.  
 
Ad. 5 
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.  
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za 
gospodarstvo društev s planinskimi kočami, ob 13.45 ugotovila, da je od skupno 84 glasov za 
odločanje na današnjem zasedanju navzočih 40 glasov ali 47,6 % kar pomeni, da je navzočih več kot 
ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 28 glasov 
za odločanje. Odločitev je sprejeta, da zanjo glasuje več kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 14.  
 
Ad. 6 
Valentin Rezar je predstavil poročilo o delu GK v letu 2018. Ker je bilo poročilo objavljeno in poslano 
planinskim društvom, je zgolj na kratko povzel glavne točke opravljenega dela.  
Zoran Kos, PD Ruše, je opozoril, da je v poročilu napačna navedba, da se prodaja Ribniška koča na 
Pohorju in ne Ruška koča.  
 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, je predstavil delno finančno poročilo. Ker to poročilo ni 
bilo poslano predhodno kot gradivo, je podrobneje pojasnil poročilo. V uvodu je pojasnil, da se 
proračun gospodarske komisije že več let giblje okoli 20.000 €. V letu 2019 je bila tako poraba 21.131 
€. Postavka usposabljanje za oskrbnike planinskih koč je med višjimi, del so prispevali udeleženci, del 
pa je GK pokrila iz lastnih sredstev, kot tudi seminar za gospodarje koč. Pri svetovalni pisarni je bilo 
večji del stroškov pokritih v okviru projekta Ekosklada. Ker so tako konec leta 2018 še ostajala 
neporabljena sredstva, je GK omogočil sofinanciranje nakupa UV sterilizatorjev kočam, ki v prijavi 
2017 niso prišle na vrsto. Med večjimi postavkami je izdelava promocijskih letakov za koče, saj je 
povpraševanje s strani turizma izjemno za ta promocijski material.  
 
Ad. 7 
Na predstavljena poročila ni bilo dodatne razprave. 
 
Sklep 3-2019: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2018 in se je seznanil z okvirnim 
finančnim poročilom GK za leto 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad. 8  
Program dela GK za leto 2019 je predstavil Valentin Rezar. Gradivo je bilo objavljeno in poslano 
planinskih društvom, zato je le v kratkem predstavil načrtovane aktivnosti. V uvodu je pojasnil, da 
ogrodje programa ostaja enako kot prejšnja leta. Ob tem je pozval prisotne, da čim bolj posredujejo 
načrte za delo in priporočila, da lahko GK boljše načrtuje delo. Če se pojavi potreba, se načrt dela 
prilagodi in se vključi aktualno problematiko. 
 
Dušan Prašnikar je predstavil finančni načrt dela GK za leto 2019. Tudi tu je usmeritev sredstev 
podobna kot prejšnja leta. S tem, da je v finančnem načrtu nekoliko več sredstev namenjeno za 
izvedbo rezervacijskega sistema, kar je želja GK, da v letu 2019 končno pride do izvedbe. 



 
 
Ad. 9 
Slavko Gregorčič, PD Kobarid je podal, da bi se društvo želelo prijaviti za certifikata, a morajo najprej 
urediti sanitarije. Pojasnil je plan za prenovo koče. Ker se je društvo prijavilo za sredstva Fundacije za 
šport, je apiliral na gospodarsko komisijo, da bi se pri razdelitvi FŠO odločili prav, da ne bi šla sredstva 
zgolj v beton. 
 
Sklep 4-2019: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za 
leto 2019 ter okvirni program dela za leto 2020 v predlagani obliki. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad. 10 
 
Predsednik DP je zaključil zbor gospodarjev. Vsem se je zahvalil za udeležbo, povabil udeležene za 
ogled sejma in zaželel srečno pot domov.  
 
Uradni del zbor je bil zaključen ob 14.25 uri. 

 

 

Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. 

Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc l.r. 

 

 

Overovatelja zapisnika:  

Brane Markovič l.r. ,    Ivan Rupnik l.r. 
 

 

 

 

Priloge: 
- Poročilo verifikacijske komisije 

- Poročilo o delu GK PZS in delno finančno poročilo za leto 2018   

- Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2019 

- Okvirni program dela GK PZS za leto 2020 

 


